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BlackBelt™ stevige beschermhoes met
geïntegreerde CAC-lezer voor Surface™ Pro
Artikelnummer: K97550WW | UPC-code: 0 85896 97550 2

De ultieme
hoes voor het
beveiligen en
beschermen van
uw Surface Pro,
de gegevens en
uw netwerk.

Beveilig en bescherm uw Surface Pro, zijn gegevens en uw netwerk met
de ultieme hoes: de BlackBelt™ stevige hoes met geïntegreerde CAClezer voor Surface™ Pro. De hoes heeft een FIPS 201-conforme CAClezer, valbescherming van militaire kwaliteit, camerabescherming, is
te gebruiken met kabelsloten en is TAA-compatibel.
• De geïntegreerde CAC-lezer is een FIPS 201-conforme
smartcardlezer die klasse A, B en C ondersteunt voor beveiligde
toegang tot het apparaat en uw netwerk.
• Compatibel voor overheid/TAA, voor gebruik in federale
overheidsinstituten en -organisaties in de VS.
• De valbescherming van militaire kwaliteit is getest volgens de
valtest MIL-STD-810G, wat betekent dat de hoes alles aan kan.
• De bescherming voor de camera aan de achterzijde zorgt ervoor
dat u de camera makkelijk kunt gebruiken, en beschermt de lens
wanneer deze niet in gebruik is.

Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Producten zijn mogelijk niet op alle markten
verkrijgbaar. Kensington, de naam ACCO en het beeldmerk van ACCO zijn gedeponeerde handelsmerken van ACCO Brands. Kensington
The Professionals' Choice is een handelsmerk van ACCO Brands. Alle andere gedeponeerde en niet-gedeponeerde handelsmerken zijn
het eigendom van hun respectieve eigenaren. © 2021 Kensington Computer Products Group, een onderdeel van ACCO Brands. Alle
rechten voorbehouden. CBT23536NL

NEEM VOOR MEER INFORMATIE CONTACT OP: contact@kensington.com
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Opening voor
I/O-poorten

Geïntegreerde
CAC-lezer

Penhouder en
koord

Op militair niveau
beschermd tegen
vallen

Toetsenbordhouder
met bandjes

Read-Only Memory
(Alleen-lezengeheugen,
ROM)

Instelbare
polsband

Compatibel met
kabelsloten

Opening voor
standaard

USB 3.0
passthrough

Bescherming
camera achterzijde

Compatibel voor
overheid/TAA

Technische
gegevens
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Productafmetingen
Compatibiliteit

Surface™ Pro 7+, 7, 6, 5 & 4

Afmetingen (zonder USB-aansluiting) 303 x 223 x 26 mm (11,93” x 8,78” x 1,02”)
Afmetingen (met USB-aansluiting)

312 x 223 x 26 mm (12,28” x 8,78” x 1,02”)

Gewicht 0,7 lbs (0,32 kg)

Materiaalspecificaties
Binnenstructuur

Polycarbonaat (PC)

Buitenstructuur

Thermoplastisch polyurethaan (TPU)

Polsband

Silicone

Bandje voor toetsenbord

Silicone

Achterkussens

Silicone

Verkoper

Identiv, Inc.

Type smartcardlezer

uTrust 2500 R

Compatibiliteit

TAA-compatibel, FIPS 201-compatibel

Verpakkingsstijl

Bruine doos

Verpakkingsgewicht

0,7 lbs (0,32 kg)

Verpakkingsinhoud

 én BlackBelt™ stevige beschermhoes,
E
snelstartgids en garantie-informatie

Bedrijfstemperatuur

-10 tot 40 °C (14 tot 104 °F)

Opslagstemperatuur

-40 tot 80 °C (-40 tot 176 °F)

Relatieve luchtvochtigheid

5 tot 95% niet-condenserend

Land van oorsprong

Taiwan

Naleving van de wet- en regelgeving

MIL-STD-810G

Garantie

2 jaar wereldwijde garantie

Specificaties van smartcardlezer

Verpakking

Omgeving

Land van oorsprong
juridische vereisten en garantie
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